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JUSTIÇA Segunda turma da Corte se manifestou pela não progressão da detenção do ex-ministro

REPERCUSSÃO

STF nega semiaberto a Geddel no
caso do bunker de R$ 51 milhões

Rui critica
declaração de
Bolsonaro
sobre vacina
DA REDAÇÃO
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O Supremo Tribunal Federal
(STF) negou ao ex-ministro e
ex-deputado federal Geddel
Vieira Lima (MDB) progressão que lhe permitiria passar ao regime semiaberto no
caso do bunker de R$ 51 milhões.
Em julgamento virtual, a
segunda turma da Corte se
manifestou pela não progressão da detenção do
ex-ministro, com exceção
do ministro Ricardo Lewandowski, que se declarou favorável à concessão do relaxamento.
Para haver a progressão,
de acordo com entendimento da maioria, Geddel deveria pagar multa fixada na
condenação, que ultrapassa
o montante de R$ 1,6 milhão,
o que não ocorreu.
“(O STF) assentou a constitucionalidade da exigência do recolhimento do valor
correspondente à sanção pecuniária imposta na sentença condenatória como requisito que se soma aos demais previstos no art. 112 da
Lei de Execução Penal, sem
os quais não se defere a progressão de regime prisio-

Geddel deveria
pagar multa de
R$ 1,6 milhão

José Cruz / EBC/Fotos Públicas / 24.5.2016

Geddel foi
preso após a
apreensão de
R$ 51 mi em
apartamento
em Salvador

nal”, registrou Fachin.
“No caso, regularmente
intimado, o ora agravante
(Geddel) permaneceu inerte, não providenciando o recolhimento da quantia atualizada, tampouco apresentou justificativas acerca de
eventual impossibilidade de
fazê-lo, o que impõe o indeferimento da pretensão”,

completou o relator.

Preso em 2017

Geddel foi preso preventivamente em julho de 2017,
após a Polícia Federal apreender aproximadamente R$
51 milhões em malas de dinheiro em um apartamento
em Salvador.
Denunciado em dezemPCdoB / Divulgação

LUTO

bro de 2017, ele foi condenado em outubro do ano
passado a 14 anos e 10 meses
de reclusão por organização
criminosa e lavagem de dinheiro. Em julho, ele foi liberado pelo então presidente do Supremo, ministro
Dias Toffoli, para cumprir
pena domiciliar em razão da
pandemia de Covid-19.

Em coletiva de imprensa ontem, o governador Rui Costa
(PT) repercutiu a declaração
do presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) a respeito da
vacina contra a Covid-19. Para Bolsonaro, a vacina não
será obrigatória.
“É uma tristeza, é uma vergonha para o país onde um
mundo há séculos cuida para diminuir o número de
mortes da humanidade fazendo campanhas para vacinação, e o presidente ir a
público desestimular, colocar em dúvida a política de
vacinação”, disse Rui.
O governador avaliou a
declaração do presidente como um retrocesso à política
de vacina do país: “O brasil
se tornou por vários governos um dos principais países com política exitosa e
conseguiu superar doenças
crônicas como a paralisia infantil, rapidamente. […] Hoje, o Presidente da República
faz desdém, mente, coloca
dúvida na cabeça da população, é muito ruim isso. Não
tenho dúvida, na hora que
tiver vacina, o povo vai se
vacinar e não vai se contagiar pelo o vírus da ignorância do presidente”.

COVID–19

Morre o militante e
médico Carlos Valadares

Deputado estadual
Roberto Carlos deixa UTI
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O Comitê Estadual do PCdoB
informou a morte do médico e militante histórico
Carlos Antônio Melgaço Valadares, ocorrida na madrugada de ontem, em Belo Horizonte (MG). Valadares tinha 75 anos e sofreu complicações após passar por
uma cirurgia no último final
de semana.
Natural do município mineiro de Sete Lagoas, Carlos
Valadares passou boa parte
da vida em Salvador, depois
que conheceu a primeira esposa, a professora feminista
Loreta Valadares, no movimento estudantil. Por conta
das mobilizações contra a
ditadura
civil-militar
(1964-1985), o casal foi preso,
torturado e exilado na Argentina e na Suécia – neste
último país Valadares concluiu o curso de medicina.
De volta ao Brasil, Carlos
Valadares especializou-se
em Medicina do Trabalho e

“Humanismo
e dedicação
à luta contra
as injustiças
marcaram
a biografia
de Carlos
Valadares”
PCDOB BAIANO, em nota

Em 2013, Valadares recebeu o título de cidadão baiano

passou a atuar junto a diversos sindicatos baianos e
no Polo Industrial de Camaçari na defesa da saúde da
classe trabalhadora do estado. Foi um dos responsáveis
pela implantação do Centro
Estadual de Saúde do Trabalhador, o CESAT, criado
em 1988, com sede em Salvador. Publicou livros sobre
sofrimento mental, lesões
por esforço repetitivo (LER) e

doenças osteomulculares
relacionadas ao trabalho
(Dort). Foi o primeiro secretário do Meio Ambiente e
Defesa Civil de Salvador
(1986) e em setembro de
2013 recebeu da Assembleia
Legislativa da Bahia o título
de cidadão baiano.
O PCdoB baiano se disse
consternado com a notícia e
destacou a “simpatia, humanismo e a dedicação à luta
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contra as injustiças que marcou a biografia de Carlos Valadares, um militante de primeira hora, querido e reconhecido quadro comunista
que incalculáveis contribuições deu à construção do partido no estado. Ele deixa marcasprofundasnoscoraçõesde
todos e todas que acreditam
em um fazer político humano, terno, e, ao mesmo tempo,
com bravura e firmeza".

CADASTRE-SE
PARTICIPE

Leiloeiro Publico oficial e Rural Miguel Paulo Rodrigues da Silva
Matricula JUCEB 00/176919-7
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PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30850522.2020.PP.0067.SENAICI

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de preço global, dos serviços
de instalação de 02 geradores de emergência de 450 KVA (diesel, 380 Volts) na unidade Senai CIMATEC
PARK, situado na antiga estrada da Cetrel, s/nº, Polo Industrial de Camaçari, Camaçari-BA.
Data de Abertura: 06/11/2020 às 09h00min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.
Salvador, 21/10/2020
Comissão Especial de Licitação

SINDICATODEHOSPEDAGEMEALIMENTAÇÃODECAMAÇARIEDIASD’AVILA-SHACD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Narciso Pereira dos Santos, firma inscrita no CNPJ sob nº 42.082.958/0001-19, associada ao
SINDICATO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE CAMAÇARI E DIAS D’AVILA – SHACD, por
seu representante legal que ao final assina, inscrito no CPF sob nº 115.899.145-20, tendo em vista
a vacância nos cargos de direção da Entidade, convoca os demais associados para a Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 05/11/2020, às 15:00 horas, em primeira convocação,
com a presença da maioria dos associados, e às 16:00 horas, com qualquer número de presentes,
no Ed. Mont Blanc, localizado no Eixo Urbano Central, nº 07, CEP 42.800-57, Camaçari-BA, para
discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: a) Eleição e posse da Junta Governativa Provisória, composta de 03 (três) membros, para dirigir o Sindicato por um período de 90 (noventa) dias, a
contar da data seguinte à posse, dentro do qual deverá convocar nova Assembleia para a realização
das eleições gerais, com vistas ao preenchimento dos cargos da Diretoria da Entidade, do Conselho
Fiscal e dos Representantes junto à Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
e respectivos suplentes. Camaçari – BA, 21 de outubro de 2020. Narciso Pereira dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 019/2020. Objeto. Contratação de empresa para
prestação de serviços continuados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, contemplando
os serviços de apoio administrativo operacional e técnico, para atender às necessidades do Município
de Campo Formoso-Bahia. Início da sessão pública: às 10:00 horas do dia 05/11/2020 (Horário
de Brasília) – Licitação BB: 841272. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados
gratuitamente no site do Município http://campoformoso.ba.gov.br/transparencia/consultas/licitacoes e
www.licitacoes-e.com.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00
ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº 020/2020. Objeto. Seleção
das melhores propostas para Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição
de aparelhos Ar-condicionado, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura, Esportes e Lazer do Município de Campo Formoso-Bahia. Início da sessão pública: às
15:00 horas do dia 05/11/2020 (Horário de Brasília) – Licitação BB: 841368. O Edital e seus anexos
estão disponíveis aos interessados gratuitamente no site do Município http://campoformoso.ba.gov.
br/transparencia/consultas/licitacoes e www.licitacoes-e.com.br. Informações com a Comissão
Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos SantosPregoeiro. Publique-se.

CNPJ N: 13.922.620/0001-20
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 015/2020, visando contratação de Empresa
para aquisições de 02 veículos tipo passeio para a manutenção das Ações do Sistema Único
de Saúde em Itaetê. Abertura do Pregão em 05/11/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê.
Tipo menor preço global. O edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as
sextas feiras das 8:00h, as 12:h. Todos os atos desta licitação serão publicados no DOM, www.
Itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA, 21/10/2020. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CC15-2020-1. CONCORRÊNCIA Nº CC15-2020-1 - Prefeitura
Municipal de Mucuri – BA, torna público aos interessados em participar da Concorrência
Pública do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de sociedade empresarial
especializada em engenharia civil, para execução de serviços de pavimentação de vias
urbanas no Distrito de Itabatã e na sede do município de Mucuri/BA, conforme termo
convênio: 822237/2015, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Mucuri por
meio da Caixa Econômica Federal – Agente financeiro - Abertura: 24/11/2020-08:00h, retirada
edital: junto a CPL do município, 08h às 12h ou site https://doem.org.br/ba/mucuri, “editais”
ou e-mail: licitacao@mucuri.ba.gov.br - José Carlos Simões – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ N: 13.922.620/0001-20
PREGÃO ELETRONICO N º 006/2020. A PMCG - BA, torna público que irá realizar a Licitação
na modalidade de Pregão Eletrônico nº 006/2020, menor preço por lote, visando AQUISIÇÃO
DE ESQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA (LOTES DESERTO PE
004/2020), que será realizado no dia 03/11/2020 às 09:30 horas (Horário do Estado da Bahia)
no portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital. Informamos que o Edital encontrase disponível nos sites www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/capimgrosso , informações
através do e-mail: licitacg@gmail.com. Capim Grosso – BA, 19/10/2020. CAROLINE LIMA
DA FONSECA - Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2020
Comunicamos aos interessados a publicação da Chamada Pública
supracitada que tem por objeto a MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS
ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESAS E PEQUENAS
EMPRESA S CULTUR AIS, COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E
ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITÁRIAS. As inscrições deverão ser
realizadas no período de 22 de Outubro de 2020 a 06 de Novembro de 2020,
exclusivamente na Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, localizada no
Prédio da Biblioteca Maria Feijó, na Praça Conselheiro Rui Barbosa S/N,
centro, Alagoinhas (BA), no horário das 08:00 às 17:00. Maiores informações
tel. (0xx75) 3423-8282. E-mail: diretoriaturismoalagoinhas@gmail.com.
Alagoinhas-BA, 20/10/2020. Edson Gonçalves Carneiro- Representante da
SECET.

O deputado estadual e presidente da Juazeirense, Roberto Carlos (PDT), deixou a
UTI do Hospital Neurocardio, em Petrolina, ontem. Ele
havia sido internado na última sexta-feira, 16, após
complicações leves no pulmão causadas pelo novo coronavírus (Covid-19).
"Quero agradecer, de todo
o meu coração, aos meus
amigos que me demonstraram, neste curto espaço de
tempo, preocupação, afeto e
fé na minha recuperação,
através de lindas orações e
centenas de mensagens", escreveu, em comunicado nas
redes sociais.

Quadro estável

Na última sexta, foi constatado leve comprometimento pulmonar na tomografia de tórax realizada por
Roberto Carlos, apesar de saturação de oxigênio adequada. Com isso, para monito-

rização do quadro clínico,
ele foi internado.
Agora, ele está em quadro
estável, respirando normalmente, sem a necessidade
de oxigenoterapia. Ele segue
para sua residência, onde
passará por cinco dias em
avaliação.

Foi constatado
leve comprometimento
pulmonar na
tomografia de
tórax realizada
por Roberto
Carlos, apesar
de saturação
de oxigênio
adequada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020. Menor preço global. Objeto: confecção de banners e faixas. Dia 04/11/2020
às 8:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043. COD. Licitações-e: 841009.
Ruy Barbosa/Ba, 21 de outubro de 2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 30851184.2020.GSSA.PP.0070.SESISE
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos de controle
de acesso (catracas, inner e cancelas), da marca Topdata e software de gestão Top Acesso, vide edital.
Abertura: 30/10/2020 às 14h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 21/10/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 21/10/2020
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 035/2020, Tipo: Menor Preço por Item, dia
05/11/2020, as 09:00h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto: Futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender a demanda da Farmácia Básica, do
Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães e das Unidades Básicas de Saúde da
Família do Município. Edital disponível no Site: www.lapao.ba.gov.br/Licitacoes.
Informações: Setor de Licitações, fone: (74) 3657.1010. cpl@lapao.ba.gov.br.
Lapão-BA, 20/10/2020.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

CONDOMÍNIO BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Condomínio Boulevard Side Empresarial convoca seus Condôminos para participarem de Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no auditório deste condomínio, às 18:00h do dia 29 de Outubro de 2020, em 1ª
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Condôminos e, às 18:30h, do mesmo dia e local, em 2ª
convocação, com qualquer número de Condôminos presentes, a deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I. Discutir e votar a substituição dos cabos de tração e regulador de velocidade do elevador privativo nº 11, com
utilização do fundo de reserva ou cobrança de taxa extra;
II. Discutir e votar a instalação de recuo no passeio para embarque e desembarque no acesso principal do condomínio.
Salvador, 20 de Outubro de 2020
Lourdes de Fátima Santos Pinto - Síndica

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DA BAHIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA - O Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias
e fundamento no art. 30 do Estatuto Social, convoca os empregados associados da categoria,
quites com as obrigações contributivas e em condições de votar conforme art. 19, caput e parágrafo
único do Estatuto Social, a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada
no dia 27/10/2020, às 13:00h, em primeira convocação ou às 14:00h, em segunda e última
convocação, conforme quórum estatutário, situado à Rua da Faísca, nº 31, Bairro Dois de julho Centro, (SINDHOTEIS), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciação, discussão
e aprovação do processo de prestação de contas dos exercícios dos anos de 2016, 2017, 2018
e 2019, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; b) apreciação, discussão e aprovação da
previsão orçamentária do ano de 2021; c) Outros assuntos de interesse da categoria. Salvador/BA, 20
de Outubro de 2020, Ronaldo Gonçalves de Oliveira - Diretor Presidente do SINTIBREF/BA.

